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Assembleia debaterá reestruturação do DNOCS

Greve dos empregados da EBSERH segue forte

De acordo com informações da CONDSEF, até o momento, doze 
unidades da Ebserh em sete estados – Bahia (2); Ceará (2); Maranhão (1); 
Minas (2); Mato Grosso (1); Pernambuco (1); Piauí (1) – e o Distrito Federal 
(2) registram paralisação de atividades. A Confederação protocolou 
na segunda-feira uma petição ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
buscando assegurar o legítimo direito de greve dos trabalhadores e 
solicitando audiência em caráter de urgência na tentativa de mediação 
do conflito instalado.

O processo de negociações envolvendo o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da Ebserh 
chegou a um impasse, o que gerou a decisão dos empregados de iniciar a greve. A Ebserh apresentou 
índices abaixo da inflação, sendo 8% para remuneração e 9% para benefícios. Os trabalhadores querem 
um percentual que apenas reponha a inflação do período do acordo, isto é, 10,36% desta forma 
embora não haja ganho real não haveria perda salarial. As cláusulas sociais também são objeto de 
desentendimento, visto que há questões simples ainda não resolvidas por falta de vontade da empresa.

No Ceará, os empregados tem se reunido diariamente entre o Hospital das Clínicas (Hospital 
Universitário Walter Cantídio) e a Maternidade Escola (MEAC). Na última sexta-feira receberam a 
animação do Palhaço Colorau e com irreverência relembraram à população os itens de sua pauta de 
reivindicações. A greve segue forte e os trabalhadores resistentes!

Amanhã, 27 de julho, a partir das 9h, no auditório do DNOCS (Duque 
de Caxias, 1700), haverá assembleia com os servidores daquele local de 
trabalho, promovida pela CONDSEF e SINTSEF/CE. O objetivo do encontro 
é retomar as discussões sobre a reestruturação da autarquia e sua 
relação com as consequências da seca no nordeste brasileiro.
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